
I slutet av 2 Mosebok 4 läser vi att Mose återvände till Egyp-
ten och gjorde tecken och underverk inför folket. De trodde
honom och föreföll ivriga att följa honom i hans roll som
befriare. När du läser Andra Moseboken 5, lägg då märke till
hur och varför människorna ändrade inställning. Tänk också
på vad du skulle göra under liknande omständigheter.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 5

Studera skrifterna
Gör uppgift A, fortsätt sedan med antingen B eller C.

Sammanfatta kapitlet

Sammanfatta 2 Mosebok 5 enligt exemplet nedan. Avsluta
varje mening med egna ord.

Mose och Aron bad farao . . .

Då svarade farao att . . .

Israeliterna ropade till farao att han skulle . . .

Då sade farao till dem att . . .

Israeliterna sade till Mose och Aron att . . .

Gör en påhittad dagboksanteckning 

Skriv vad du skulle ha skrivit i slutet av 2 Mosebok 5 om du
hade upplevt det som Mose och Aron gjorde.

Förklara en viktig tanke

Skriv till israeliterna och berätta varför Herren ibland trots
att vi gör det som är rätt tillåter att omständigheterna förvär-
ras för oss. Du kan i ditt svar använda dig av vilka skrifter
som helst, forntida eller nutida, eller av de uttalanden av
generalauktoriteter som du har tillgång till.

I slutet av 2 Mosebok 5 blev både Mose och Israels barn
modfällda. Det verkade som om de bara fick fler och fler
prövningar av att lyda Gud. Andra Moseboken 6 innehåller
Herrens löften om att han skulle befria och hjälpa dem.

Andra Moseboken 6

Jag är Herren

Hålla högtid (v 1) – Dyrka

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 6

Studera skrifterna

Finn uppmuntrande budskap

Välj ut två uppmuntrande budskap från Herren till israeli-
terna i 2 Mosebok 6. Förklara varför du tror båda budskapen
var uppmuntrande för Israels barn och skulle kunna bli till
uppmuntran för någon som har prövningar och svårigheter
i dag.

I 2 Mosebok 5 gav Herren farao möjligheten att släppa Israels
barn, men farao vägrade. Andra Moseboken 7 inleds med
en rad konfrontationer mellan Mose och Aron och farao.
Mose och Aron bad farao släppa israeliterna. De förklarade
att om han inte gjorde det, skulle Gud visa sin makt genom
att låta Egypten drabbas av plågor. Till följd av detta kallas de
tecken som Gud sände ”Egyptens plågor”. I 2 Mosebok 7–10
nämns nio olika plågor. En tionde plåga behandlas i 2 Mose-
bok 11–13. 

Det faktum att Herren plågade Egypten så många gånger
visar hur barmhärtig han är. I stället för att genast förgöra
farao och egyptierna, gav han dem många tillfällen att
erkänna honom och hans makt. Herrens mål är att alla hans
barn ska komma tillbaka till honom. Endast efter det att
Herren eftertryckligt visat sin makt nio gånger och farao helt
hade förhärdat sitt hjärta, förberedde Herren den ödeläggande
tionde plågan. 

För att du ska kunna se berättelsen i sin helhet, kommer
”Förstå skrifterna” att hjälpa dig med ord och uttryck
kapitelvis. ”Studera skrifterna” kombinerar alla fyra kapitlen
till ett avsnitt. 

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 7

Räcker ut min hand (v 5) – Visar min makt

Andra
Moseboken 7–10

Plågorna

Med uträckt arm (v 6) – Uttrycket symboliserar makt
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Andra Moseboken 7 – Hur kunde faraos trollkarlar
utföra ”underverk”?
Som president för de tolv apostlarnas kvorum sade president
Joseph Fielding Smith: ”Under alla tider och i nästan alla länder
har människor utövat väldiga ockulta och mystiska krafter,
till och med botat sjuka och utfört under. Spåmän, trollkarlar
och astrologer fanns vid forntida kungars hov. De satt inne med
vissa krafter varigenom de anade sig till och tydde monarkens
problem, drömmar och så vidare.

. . . Frälsaren förklarade att Satan hade makt att hålla mäns
och kvinnors kroppar bundna och tillfoga dem stor skada
[se Matt 7:22–23; Luk 13:16] . . . Vi bör komma ihåg att Satan har
stor kunskap och kan därigenom utöva myndighet och i någon
mån kontrollera elementen, såvida inte någon högre makt
inskrider” (Answers to Gospel Questions, 5 vol [1957], 1:176, 178).

Andra Moseboken 8

Studera skrifterna

Varför sände Gud plågor?

Läs 2 Mosebok 7:1–7; 9:16 och berätta vad Herren sade var
skälet till att han skulle visa tecken och under.

Finn plågorna

Gör en uppställning enligt följande och fyll i uppgifterna du
finner om var och en av de nio plågorna.

Andra
Moseboken
7:14–25
Andra
Moseboken
8:1–15
Andra
Moseboken
8:16–19
Andra
Moseboken
8:20–32
Andra
Moseboken
9:1–7
Andra
Moseboken
9:8–12
Andra
Moseboken
9:13–35
Andra
Moseboken
10:1–20
Andra
Moseboken
10:21–29

Hänvisningar Plågor

Moses och
Arons agerande

före plågan

Följderna av
plågan för
egyptierna

Följderna av
plågan för

israeliterna

Faraos och hans
tjänares reaktion

på plågan

Baktråg (v 3) – Degbunke

Andra Moseboken 11 är en fortsättning på mötet mellan
Mose och farao i slutet av 2 Mosebok 10. Medan Mose var
i faraos närvaro fick han en uppenbarelse om den tionde
och sista plågan. Han förklarade för farao att den sista plågan
var att de förstfödda överallt i landet skulle dö. Farao reage-
rade som han hade gjort tidigare – hans hjärta förblev hårt
och han brydde sig inte om Moses varning. Mose gick då sin
väg och kom inte inför faraos ögon igen (se 2 Mos 10:29;
se också v 28).

Den tionde och sista plågan
som beskrivs i 2 Mosebok
11–12 blev en stor tragedi för
egyptierna. Den sista plågan
var också en av de viktigaste
händelserna i israeliternas
historia, för Gud visade sin
makt att befria sitt folk. För
alla som tror på Jesus Kristus
är denna händelse – känd som
påsken – en av de kraftfullaste
sinnebilderna för Kristus

i Gamla testamentet och kan stärka vårt vittnesbörd om hans
försoning. När du läser, lägg då märke till hur Guds mira-
kulösa befrielse av Israels barn ur slaveriet kan jämföras med
Kristi försoningsoffer. Tänk på hur Jesus Kristus befriar
oss från syndens andliga slaveri. 

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 12

Andra Moseboken 11:2 – Varför bad Herren
israeliterna att begära saker när de skulle ge
sig av?
Israeliterna bad om lön för sitt arbete åt egyptierna under årens
lopp. Plågorna hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot
israeliterna, så de gav dem vad de begärde (se 2 Mos 12:35–36).
När du läser vidare kommer du att förstå vad Herren ville att
israeliterna skulle göra med dessa rikedomar.

Isop (v 22) – En kryddväxt
Dörrposterna (v 22–23) –
Sidostyckena i dörrkarmen
Utlänning (v 43) – Icke-israelit

Osyrat bröd (v 8, 15, 17–18, 20)
– Bröd som bakats utan jäst
Surdeg (v 15, 20) – Deg med
jäsningsämne

Andra
Moseboken 11–12

Påsken
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